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Filozofia Karola Wojtyły, która przez cały okres pontyfikatu św. Jana Pawła II 

rozwijana była w wypowiedziach oraz wielu autorskich dokumentach, określana jest mianem 

personalizmu. Centrum całej płaszczyzny wartości w tym nurcie staje się dobro oraz rozwój 

człowieka pojmowany jako nadrzędna zasada, bowiem podporządkowuje się jej wszelkie 

partykularne dobra, jakie człowiek realizuje dzięki swojej wolnej aktywności. Słownikowa 

definicja terminu personalizm odwołuje się przede wszystkim do dobra oraz rozwoju jednostki 

ludzkiej, jako wolnego bytu, który świadomie działa w świecie. Słowo personalizm po raz 

pierwszy zostało użyte przez filozofa niemieckiego, żyjącego w XIX wieku – F.D.E. 

Schleiermachera. W późniejszym okresie pojęcia personalizm i osoba z dużym natężeniem 

zaczęły być rozpowszechniane w latach 20. XX wieku za sprawą filozofów francuskich J. 

Maritaina oraz E. Mouniera. To właśnie dzięki nim rozwinęła się obszerna tematyka dotycząca 

osoby, która nabrała istotnej wagi w kulturze chrześcijańskiej. We współczesnych czasach 

problematyka ta zyskała na znaczeniu dzięki Karolowi Wojtyle, który swoje poglądy na temat 

personalizmu rozwinął w „Osobie i czynie” z roku 1969, a później już jako papież Jan Paweł 

II w całym swoim nauczaniu podkreślał wartość osoby.1 W ogólnym rozumieniu personalizm 

staje się doktryną „podkreślającą autonomiczną wartość człowieka jako osoby i postulująca jej 

pełną afirmację, a także programy działań wspierających rozwój osoby ludzkiej 

podporządkowujące wartości ekonomiczne i techniczne wartościom osobowo-duchowym”. W 

myśl tej definicji rozwój powinien służyć wyłącznie dobru człowieka.2 

Filozofia Karola Wojtyły, która przerodziła się później w teologiczne, papieskie 

refleksje nad istotą ludzką, stała się  w rzeczywistości pewną formą kontemplacji człowieka w 

jego społecznym i wspólnotowym wymiarze.3 

Opierając się na filozoficznym dorobku Arystotelesa, Kanta, św. Tomasza, Schelera, 

jak również Ingardena, Karol Wojtyła dokonał szczegółowej analizy funkcjonowania i istnienia 

podmiotu – osoby, w złożonym świecie różnorodnych zjawisk. Najważniejsze, zdaniem Karola 

Wojtyły, jest „tworzenie siebie”, czyli osoby poprzez czyn. W procesie tym, zgodnie z 

poglądem św. Tomasza, istnienie zawsze poprzedzone jest działaniem, jednak musi zostać 

zachowana integralność osoby jako tworzącego podmiotu. Spójność oraz dynamizm podmiotu 

                                                 
1 Chudy W., Filozofia personalistyczna Jana Pawła II (Karola Wojtyły), [w:] Teologia Polityczna (Filozofia i 

teologia) 2005-2006, nr 3, s. 233. 
2 Grabowska M., Filozofia personalistyczna Karola Wojtyły a personalistyczna perspektywa rozwoju, [w:] 

Polityka i Społeczeństwo 2012, nr 4(11), s. 129. 
3 Sobkowiak J. A., Filozofia prawa czy filozofia osoby? Refleksja nad książką kard. Zenona Grocholewskiego 

La filosofia del diritto di Giovanni Paolo II, [w:] STV 2003, nr 1(41), s. 13. 
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z jednej strony a z drugiej wolność oraz związana z nią świadomość budują osobowość 

jednostki ludzkiej. Synteza funkcjonowania tak pojmowanej osoby oraz jej współdziałania z 

innymi ludźmi, stwarza możliwość konstruowania solidnych fundamentów dla dalszych 

rozważań z dziedziny etyki.4 

Już od pierwszych lat filozoficznej twórczości Karola Wojtyły, jego personalizm 

charakteryzował  się przede wszystkim tym, że pewna warstwa etycznej refleksji odnajdowała 

swój fundament w ontycznej warstwie, zgodnie z zasadą „operami sequitur esse”. Starał się on 

zawsze pogłębiać swoje dociekania , szukając realnych fundamentów zachowań każdego 

człowieka. Filozofia Karola Wojtyły nie jest z pewnością ani humanizmem ani personalizmem 

horyzontalnym. Nie można także porównać jej do Mounierowskiego „skupienia się w sobie” a 

więc pewnemu zaangażowaniu czy zwróceniu ku światu. Nie stanowi także bliżej 

niesprecyzowanego działania, podejmowanego na rzecz innych ludzi (M. Blondel), jak też 

pojmowaniem siebie jako pewnego strumienia świadomości (R. Ingarden). Nie jest również 

często zadawanym, egzystencjalistycznym pytaniem o „ja” podmiotu, gdyż niewiara we własne 

„ja” czyni z takowej osoby bardziej przedmiot wyboru (K. Jarpers). Wizji osoby Karola 

Wojtyły nie sposób również sprowadzić do jednostkowego „apelu o siebie” (G. Marcel). Można 

powiedzieć, iż najbardziej zbliżony do filozoficznej myśli Karola Wojtyły był J. Maritain, gdyż 

właśnie on ukazywał osobę jako pewną jedność indywiduum oraz osoby.5Karol Wojtyła stał 

się więc twórcą personalizmu etycznego, będącego charakterystycznym nurtem etyki 

filozoficznej oraz antropologii, który łączy w sobie fenomenologiczny opis ludzkiej osoby z jej 

metafizycznym wyjaśnieniem, tłumaczącym, iż norma moralności powinna się wyrażać przede 

wszystkim: w wymiarze powinnościowym, a więc w poznaniu oraz odpowiedzi na wartość i 

godność osoby ludzkiej; w wymiarze słusznościowym, czyli w odczytaniu natury danej osoby; 

w wymiarze egzystencjonalnym, czyli w odkryciu definitywnego wyjaśnienia osoby ludzkiej 

bezpośrednio w osobowym Bogu.6 

 Personalizm Karola Wojtyły opiera się na bardzo silnym związku filozofii z teologią. 

Odnosząc się do antropologicznych danych, które w centrum stawiają człowieka pojmowanego 

jako misterium personae, rozumiany jest jako kierunek myślowy, w którym to osoba ludzka 

staje się punktem wyjścia dla uniwersalistycznej analizy bytu, a także paradygmatu aktywności 

praktycznej i teoretycznej. Traktowanie rzeczywistości w sposób osobowy decyduje o jakości 

                                                 
4 Wawro J., Jan Paweł II – mędrzec i filozof, [w:] Filozoficznie, wiosna 2006, źródło: http://www.filozoficznie.pl/, 

[15.02.2015 r.]. 
5 Sobkowiak J. A., Filozofia… dz. cyt., s. 14. 
6 Biesaga T., Personalizm etyczny Karola Wojtyły, [w:] Maryniarczyk A. (red.), Encyklopedia Filozofii Polskiej, 

t. 2, Wyd. PTTA, Lublin 2011, s. 328. 

http://www.filozoficznie.pl/
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oraz sensorodności życia. H. Seweryniak podkreślał, iż personalizm w ujęciu Karola Wojtyły 

jest swoistą metodą, w której na całą rzeczywistość patrzy się tylko przez pryzmat osoby oraz 

prawdy o osobie, podejmując ją jako kluczowy model w interpretacji wielu zjawisk. Owy 

personalizm staje się przeciwieństwem do indywidualizmu i kolektywizmu. W późniejszym 

okresie św. Jan Paweł II nauczał: „Miłość, cywilizacja miłości, związane są z personalizmem 

bo chodzi o osobę zdolną stawać się darem dla drugich, a co więcej, znajdująca w tym radość”. 

Omawiany personalizm wyraża się w określonych, żelaznych regułach wartościowania i 

podporządkowania danej rzeczywistości. Zasadami tymi są: prymat być nad mieć, prymat 

ducha nad materią oraz prymat osoby nad rzeczą.7 W ujęciu Karola Wojtyły osoba ludzka 

rozwija się jako dynamiczny byt, „staje się” przez konkretne czyny, to jest wybory moralne. 

Osoba ludzka posiada swoje sumienie, a jego rozwój, spełnienie się oraz moralne wychowanie 

zależy tylko i wyłącznie od bycia wiernym temu sumieniu.8 Trudno jest powierzchownie 

przeanalizować całą filozofię Karola Wojtyły, gdyż stała się ona przedmiotem analizy zawartej 

w kilku księgach o sporej objętości.9 Ujmując tą problematykę w sposób ogólny można 

stwierdzić, iż punktem wyjścia w rozpowszechnionej antropologii Karola Wojtyły staje się 

ludzkie doświadczanie swojego odrębnego „ja”, które ujawnia się w pełni świadomym i 

dobrowolnym działaniu. W tym doświadczeniu każdy człowiek ujmuje siebie przede 

wszystkim jako podmiot, który zdolny jest do poznawania siebie i otaczającego go świata, do 

wsobnego bytowania, jak też do wolnej sprawczości. Ważną własnością ludzkiej osoby jest 

możliwość samostanowienia, ale przede wszystkim zdolność do stanowienia o samym sobie 

także w kontekście rozwoju osobowego. Dzięki możliwości wolnego działania i wyboru 

jednostka ludzka umacnia swoje cechy osobowe. Osobowy rozwój człowieka odbywa się 

przede wszystkim na płaszczyźnie molarnej, a poprzez działanie oraz osobiste wybory staje się 

on albo bardziej wolny, bądź podlega dezintegracji. Człowiek nie może samodzielnie 

decydować o tym, co jest dobre, a co złe, w związku z tym jego rozwój moralny warunkuje 

wiedza o otaczającym go świecie. Filozofia ta podkreśla dobitnie, że osobowy rozwój może 

stać się możliwy tylko i wyłącznie poprzez wolny wybór. Ponadto osoba ludzka powołana jest 

do życia we wspólnocie, dlatego też musi uznawać osobową równość innych ludzi, których 

rozwój jest równie ważny jak jego własny. Osoba rozumna jest sama w stanie nakreślić swoje 

cele, do których pragnie dążyć. Dlatego narzucanie jej własnych celów zmusza ją do działania 

                                                 
7 Ks. Skrzypczak R., Personalizm Karola Wojtyły na tle współczesnej myśli polskiej, [w:] Warszawskie Studium 

Teologiczne 2011, XXIV/1, s. 68. 
8 Ks. Czekalski R., Personalistyczna pedagogika wychowawcza św. Jana Pawła II, [w:] Warszawskie Studia 

Teologiczne 2008, nr XXI, s. 187. 
9 Chudy W., Filozofia… dz. cyt., s. 234. 
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wbrew swojej woli, bycia poniżonym, zaprzeczania jej wolności. Nie może ona wówczas 

spełnić się poprzez swój czyn, który wymaga możliwości podjęcia wolnej decyzji. Osobowe 

trwanie oraz rozwój jednostki możliwe jest tylko, gdy zostaje zachowane samostanowienie i 

samo-panowanie, które pojmuje się jako formę uczestnictwa i powinny zostać poszanowane. 

Przytoczone powyżej tezy stanowią skrót myśli Karola Wojtyły, zawartych w dziele „Osoby i 

czyn”.10 

 

                                                 
10 Szutta A., Personalizm liberalny?, [w:] Zeszyty naukowe KUL 50, 2007, nr 1, s. 45-46. 


